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ESCOLA BÁSICA 2,3 DE MIGUEL TORGA – CASAL DE S. BRÁS 

 
REGULAMENTO DA PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL (PAF)  

 
Curso de Educação e Formação 

Pastelaria e Panificação 
 
 

1. Enquadramento legal 
O presente documento, elaborado pela Equipa Pedagógica do Curso, visa 
definir o regulamento específico da Prova de Avaliação Final, adiante 
designada por PAF, de acordo com o estabelecido no Guia de Orientações 
relativo aos Cursos de Educação e Formação, ao abrigo do Despacho conjunto 
nº 453/2004, de 27 de Julho, dos Ministérios da Educação e da Segurança 
Social e do Trabalho: 
Capítulo VI – Avaliação e Certificação 
Artigo 15º - Prova de Avaliação Final 

 
2. Natureza e âmbito 

É uma prova individual, de natureza prática, elaborada com base nos 
comportamentos, nas competências técnicas e na destreza que deve ser 
adquirida pelo formando, de acordo com as respectivas exigências 
profissionais. 

 
 

3. Objectivos 
A PAF tem por objetivo avaliar os conhecimentos e as competências adquiridas 
pelos formandos na área Pastelaria e Panificação. 

 
 
4. Estrutura da prova 

A prova é constituída por 2 tarefas práticas a realizar num dia, conforme 
indicação dada na matriz, no âmbito dos conteúdos da Componente de 
Formação Tecnológica: Pastelaria e Panificação. 
Todas as provas serão realizadas em modelo ao vivo. 
Para a realização da prova, os alunos deverão trazer Jaleca e, 
preferencialmente, calças brancas.  
A matriz da PAF será afixada com um mês de antecedência relativamente à 
data da prova. 
 

 
5. Calendarização 

Data da realização da prova: 7 de Julho de 2015, entre as 9:00h e as 13:00h.  
Tempo de tolerância: 15 minutos após o início da prova. 
Os alunos que tenham faltado à prova de avaliação final por um motivo válido, 
devidamente justificado mediante apresentação de comprovativo adequado, 
poderão solicitar ao Diretor, por escrito, a realização da mesma noutra data. 
Neste caso, o encarregado de educação, ou o aluno quando maior de 18 anos, 
deverá entregar o requerimento nos serviços administrativos da escola, nas 48 
horas seguintes ao dia da prova. 
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6. Local de desenvolvimento 

A prova será realizada na Escola Intercultural – Venda Nova 
 
 

7. Orientação/Acompanhamento 
A orientação e acompanhamento da prova, será da responsabilidade dos 
professores de Tecnologias Específicas – Pastelaria e Panificação Cristina 
Silva e Fábio Martins. 

 
 

8. Avaliação 
A avaliação será feita pelo júri através de observação directa de todos os 
passos de cada tarefa da prova, com base numa grelha que contém os vários 
parâmetros a avaliar e respetiva cotação. A classificação de cada tarefa da 
prova, resulta da média das classificações atribuídas por cada elemento do júri 
a cada tarefa. 
A prova será classificada de 0 a 100 pontos, resultado da apreciação/avaliação 
do desempenho de cada formando, durante a sua realização. A classificação 
de cada prova será convertida na escala de um a cinco.  
A classificação da PAF tem um peso de 30 % na classificação final da 
componente prática 
Aos alunos que não tenham obtido aprovação na prova será facultada a 
possibilidade de a repetirem desde que o Encarregado de Educação o solicite 
ao Diretor, por escrito, nas 48 horas subsequentes à afixação da pauta. 
 

 
9. Constituição do júri 

O júri será constituído pelos seguintes elementos:  
- Formadores de Tecnologias Específicas – Cristina Silva e Fábio Martins. 
- A Diretora de Turma. 

 
10. Competências do júri 

- Acompanhamento, avaliação e classificação da prova. 
- Elaboração da ata da prova. 
- Deliberação sobre reclamações apresentadas, se as houver. 
 
 

23 de março de 2015 
 
 

Pela equipa pedagógica 
 
 
      _________________________________ 
         
 


